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File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/1501/2020-DPRO Pathankot 

I/28517/2020 

ਦਫਤਰ ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ 
ਪਰੈਸ ਨੋਟ .1 

----ਜਕਸਾਨ ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦਣ ਉਪਰੰਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਜ ੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ : ਡਾ . ਅਮਰੀਕ ਜਸੰਘ 
----ਖੇਤੀ ਾੜੀ ਅਤੇ ਜਕਸਾਨ ਭਲਾਈ ਜਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ  ਲਾਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਿੱਚ  ੀਿ,ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਖਾਦ ਜਿਕਰੇਤਾਿਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚਤੇ 

ਚੈਜਕੰਗ। 
 

ਪਠਾਨਕੋਟ: 28 ਮਈ 2020 ( ) ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀ ਾੜੀ ਅਤੇ ਜਕਸਾਨ ਭਲਾਈ ਜਿਭਾਗ ਡਾ. ਸੁਤੰਤਰ ਕੁਮਾਰੀ ਐਰੀ ਦੇ ਜਦਸਾ ਜਨਰਦਸ਼ੇਾਂ 
ਅਤੇ ਡਾ.ਹਰਤਰਨਪਾਲ ਜਸੰਘ ਮੁੱ ਖ ਖੇਤੀ ਾੜੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਖੇਤੀ ਾੜੀ ਅਤੇ ਜਕਸਾਨ ਭਲਾਈ ਜਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਿਾ ਰਹੀ 
ਜਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਜਹੰਮ ਤਜਹਤ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਉੱਚ ਜਮਆਰੀ ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲੱ ਧ ਕਰਿਾਉਣ ਦ ੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ  ਲਾਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦ ੇ

 ੀਿ,ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤ ੇਖਾਦ ਜਿਕਰਤੇਾਿਾਂ ਦਾ ਅਚਨਚਤੇ ਜਨਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਿੀ ਭਰੇ ਗਏ । ਡਾ. ਅਮਰੀਕ ਜਸੰਘ 

 ਲਾਕ ਖੇਤੀ ਾੜੀ ਅਫਸਰ, ਡਾ. ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖੇਤੀ ਾੜੀ ਜਿਕਾਸ ਅਫਸਰ, ਡਾ. ਅਰਿੁਨ ਜਸੰਘ ਖੇਤੀ ਾੜੀ ਜਿਕਾਸ ਅਫਸਰ (ਪੌਦ 

ਸੁਰੱਜਖਆ),ਸ਼ਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਖੇਤੀ ਾੜੀ ਜਿਸਥਾਰ ਅਫਸਰ, ਜਿਿੇ ਕੁਮਾਰ, ਿੀਿਨ ਲਾਲ ਦ ੇਆਧਾਰਤ ਜਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਿੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ 
ਦੀ ਜਿਕਰੀ ਸੰ ੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਰਕਾਰਡ ਦੇ ਜਨਰੀਖਣ ਿੀ ਕੀਤਾ ਜਗਆ। 

  ਗੱਲ ਾਤ ਕਰਜਦਆ ਂਡਾ. ਅਮਰੀਕ ਜਸੰਘ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਪਛਲੇ  ਲਾਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਿੱਚ ਸਮੂਹ ਡੀਲਰਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ 

ਖਾਦ ਅਤ ੇਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਉਪਲੱ ਧ ਹੈ ਅਤ ੇਜਕਸ ੇਜਕਸਮ ਦੀ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਜਦੱਤੀ ਿਾਿੇਗੀ।ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ 

ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਜਮਆਰੀ ਜਕਸਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲੱ ਧ ਕਰਿਾਉਣ ਦ ੇਮਕਸਦ ਨਾਲ 15  ੀਿ ਅਤ ੇ5 ਖਾਦਾਂ ਦ ੇਨਮੂਨੇ ਭਰੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਾਈ 10 ਿੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਿੀ ਜਕਸਾਨ 10 ਿੂਨ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਾਈ ਨਾਂ ਕਰੇ।ਉਨਾਂ 
ਜਕਹਾ ਜਕ ਇਸ ਿਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਿਤ ਘਾਟ ਨੰੂ ਮੁੱ ਖ ਰੱਖਜਦਆ ਂਜਕਸਾਨਾਂ ਿੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਸੱਧੀ ਜ ਿਾਈ ਿੱਲ ਿਧੇਰੇ ਤਿੱਿੋਂ ਜਦੱਤੀ ਿਾ ਰਹੀ 
ਹੈ।ਉਨਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਸੱਧੀ ਜ ਿਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁੱ ਕ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਜਦੱਤੀ ਜਕ ਕੁਝ ਕੁ ਰਕ  ੇਜਿੱਚ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਸੱਧੀ ਜ ਿਾਈ ਕਰਨ 

।ਉਨਾ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਇਹ ਨਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਜਤਆ ਂਨੰੂ ਸਮਝਣਾ  ਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿੋ  ਾਅਦ ਜਿੱਚ ਜਕਸ ੇਜਕਸਮ 

ਦੀ ਸਮੱਜਸਆ ਨਾਂ ਆਿ।ੇਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਸੱਧੀ ਜ ਿਾਈ 15 ਿੂਨ ਤੱਕ ਅਤੇ  ਾਸਮਤੀ ਦੀ ਜਸੱਧੀ ਜ ਿਾਈ 15 ਿੂਨ ਤੋਂ 30 ਿੂਨ ਤੱਕ 

ਕਰਨ ਦੀ ਜਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੰੂ ਡੀ ਏ ਪੀ ਖਾਦ ਨਾਂ ਪਾਈ ਿਾਿ ੇਜਕਉਂਜਕ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨੰੂ ਪਾਈ 

ਡਾਇਆ ਖਾਦ ਦਾ  ਹੁਤਾ ਜਹੱਸਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਖੇਤੀ ਾੜੀ ਅਤੇ ਜਕਸਾਨ ਭਲਾਈ ਜਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ ਜਕਸਾਨਾਂ 
ਨੰੂ ਉੱਚ ਜਮਆਰੀ ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲੱ ਧ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਜਿਸ਼ਸ਼ੇ ਮੁਜਹੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ,ਜਿਸ ਤਜਹਤ ਖਾਦਾਂ,ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ  ੀਿ 

ਦੀ ਜਿਕਰੀ ਤ ੇਕਰੜੀ ਜਨਗਾਹ ਰੱਖੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਸਮੂਹ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਖਾਦ ਜਿਕਰੇਤਾਿਾਂ ਨੰੂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਿਾਰੀ 
ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ ਜਕ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਜਕਸ ੇਿੀ ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਿਚੇਣ ਉਪਰੰਤ ਜ ੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਦੱਤਾ ਿਾਿ।ੇਡਾ. ਅਮਰੀਕ ਜਸੰਘ ਨੇ ਖਾਦ 

ਜਿਕਰੇਤਾਿਾਂ ਨੰੂ ਸਖਤ ਤਾੜਨਾਂ ਕਰਜਦਆ ਂਜਕਹਾ ਜਕ ਿੋ ਖਾਦ, ੀਿ ਿਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜਿਕਰੇਤਾ  ਗੈਰ ਅਜਧਕਾਜਰਤ ਪੱਤਰ ਲਾਇਸੰਸ਼ ਜਿੱਚ ਦਰਿ 

(ਅਡੀਸ਼ਨ) ਕਰਿਾਏ ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਿਕਰੀ ਕਰਨਗ,ੇਉਨਾਂ ਜਿਰੱੁਧ ਸਖਤ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਰਿਾਈ ਕੀਤੀ ਿਾਿੇਗੀ।ਉਨਾਂ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਿੀ 
ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਕ ਉਹ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜ ੱਲ ਜ਼ਰੂਰੁ ਲੈਣ, 

ਿੇਕਰ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜ ੱਲ ਨਹੀਂ ਜਦੰਦਾ ਤਾਂ ਜਲਖਤੀ ਰੂਪ ਜਿੱਚ ਸੰ ੰਧਤ ਖੇਤੀ ਾੜੀ ਦਫਤਰ ਜਿੱਚ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 

ਫੋਟ ੋਕੈਪਸਨ-(28 ਮਈ 1,2) ਖੇਤੀ  ਾੜੀ ਜਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਿੱਖ ਿੱਖ ਕੀਟਨਾਸਕ ਜਿਕੇੇ੍ਰਤਾਿਾਂ ਦੀਆ ਂਦੁਕਾਨਾਂ ਤ ੇਸਟਾਕ ਦੀ ਚੈਜਕੰਗ ਕਰਦੀ 
ਹੋਈ। 
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File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/1504/2020-DPRO Pathankot 

I/28536/2020 

ਦਫਤਰ ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ 

ਪਰੈਸ ਨੋਟ .2 

---- ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਸੁਿਾਨਪੁਰ ਜਿਖੇ ਸਰੀ ਇੰਦਰਿੀਤ ਜਸੰਘ ਅੰਜਿ੍ਰਤਸਰ ਸਫਾਈ ਕਜਮਸਨਰ ਮੈਂ ਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸੁਿਾਨਪੁਰ ਦਾ 
ਦੌਰਾ 

ਪਠਾਨਕੋਟ, 28 ਮਈ 2020 ---ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਸੁਿਾਨਪੁਰ ਜਿਖੇ ਸਰੀ ਇੰਦਰਿੀਤ ਜਸੰਘ ਅੰਜਿ੍ਰਤਸਰ ਸਫਾਈ ਕਜਮਸਨਰ ਮੈਂ ਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 

ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸੁਿਾਨਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਗਆ। ਜਿਸ ਜਿੱਚ ਸਰਿਸਰੀ ਰਮੇਸ ਭੱਟੀ, ਰਮੇਸ ਕਟੋ , ਰਾਜਿੰਦਰ, ਮਮਤਾ ਥਾਪਾ, ਸੰਿੀਿ , ਰਾਕੇਸ 

ਸੈਣੀ ਕਲਰਕ, ਰਘੂ ਗੁਪਤਾ ਸੈਨਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਆਲੋਕ ਰੰਧਾਿਾਂ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਸੇਿਕ ਭਾਰੀ ਸੰਜਖਆ ਜਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 

ਇੱਥ ੇ ਇੱਕ ਆਯੋਜਿਤ ਮੀਜਟੰਗ ਦੋਰਾਨ ਟੀਮ ਿੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸੁਿਾਨਪੁਰ ਜਿਖੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂ ਦੀ 
ਮੁਸਜਕਲ/ਸਜਕਾਇਤਾਂ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਿ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਸੁਿਾਨਪੁਰ ਨੰੂ ਹਦਾਇਤ ਕਰਜਦਆ ਂਜਕਹਾ ਜਕ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂ

ਿੱਲ ਜਿਸੇਸ ਜਧਆਨ ਜਦੱਤਾ ਿਾਿ।ੇ ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦਾ ਮੈਡੀਕਲ / ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਿੀ ਕਰਿਾਇਆ ਿਾਿੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 
ਦੀ ਜਸਹਤ ਿੱਲ ਿੀ ਜਖਆਲ ਜਦੱਤਾ ਿਾਿ ੇ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਇਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਸਫਾਈ ਕਜਮਸਨਰ ਦੇ ਮੈਂ ਰ ਸਾਜਹ ਾਨ 

ਅਤੇ ਸਰੀ ਜਿਿੈ ਸਾਗਰ ਮਜਹਤਾ ਕਾਰਿ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਸਰੀ ਰਘੂ ਗੁਪਤਾ ਸੈਨਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਲੇਖਾਕਾਰ ਦੀ ਮੌਿੂਦਗੀ ਜਿੱਚ 

ਸਫਾਈ ਸੇਿਕਾ ਨੰੂ ਮੈ ਰ ਸਜਹ ਾਨ ਿੱਲੋਂ ਫੁੱ ਲਾਂ ਦ ੇਹਾਰ, ਮੈਡਲ ਸੈਨੀਟਾਇਿਰ, ਦਸਤਾਨੇ, ਮਾਸਕ ਆਜਦ ਦੀ ਿੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੋਕ ੇਤ ੇ

ਮੁੱ ਖ ਮਜਹਮਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦ ੇਨਾਲ ਆਏ ਮਜਹਮਾਨਾ ਨੰੂ ਸਨਮਾਨ ਜਚੰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਮੈ ਰ ਸਜਹ ਾਨ ਿੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਜਕ ਕੋਜਿਡ 19 ਦੋਰਾਨ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਅਤ ੇਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਡਊਟੀ ਜਨਭਾਈ ਿਾਿ।ੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ,ਸੁਿਾਨਪੁਰ ਜਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਮੈ ਰ 

ਸਫਾਈ ਕਜਮਸਨਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਮਜਹਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਫਾਈ ਸਟਾਫ ਿੱਲੋਂ  ਜਨਗਾ ਸਭਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ।  

 

ਫੋਟ ੋਕੈਪਸਨ-(28 ਮਈ 3) ਸਰੀ ਇੰਦਰਿੀਤ ਜਸੰਘ ਅੰਜਿ੍ਰਤਸਰ ਸਫਾਈ ਕਜਮਸਨਰ ਮੈਂ ਰ ਨੰੂ ਸਨਮਾਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ । 

---------------------------------------------------------- 

 

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/1512/2020-DPRO Pathankot 

I/28589/2020 

ਦਫਤਰ ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ 

ਪਰੈਸ ਨੋਟ .3 

---- ਜਜ਼ਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਟੱਡੀ ਦਲ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਉਲੀਕੀ ਰਣਨੀਤੀ 
---- ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਿੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਿਾਰੀ ਨੁਕਜਤਆ ਂਨੰੂ ਅਮਲ ਜਿਚ ਜਲਆਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ 

ਪਠਾਨਕੋਟ, 28 ਮਈ 2020 --- ਜਟੱਡੀ ਦਲ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਜਤਆਰ ਕਰਨ ਸ ੰਧੀ ਅੱਿ ਸਰੀ ਅਜਭਿੀਤ ਕਪਜਲਸ ਿਧੀਕ 

ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ(ਿ) ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸ ੰਧਤ ਜਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਂਦੀ ਮੀਜਟੰਗ ਜਿਲਾ ਪਰ ੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿੱਚ ਸਜਥਤ ਉਨਾਂ ਦੇ 
ਦਫਤਰ ਜਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਜਟੰਗ ਦੋਰਾਨ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਜਿਭਾਗਾਂ ਨੰੂ ਕੰਮ ਿੰਡ ਕੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਕਹਾ 
ਜਗਆ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਇਸ ਸ ੰਧੀ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਿਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਿਾਿ ੇਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕ ੇਹਮਲੇ ਸ ੰਧੀ 
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ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਿ ੇਕੀਤਾ ਿਾਿੇ। ਉਨਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਕ ਸਾਰੇ ਜਿਭਾਗ ਆਪਣ-ੇਆਪਣ ੇਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਜਨਯੁਕਤ ਕਰਕ ੇਇਸ ਸ ੰਧੀ ਮੁੱ ਖ 

ਖੇਤੀ ਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੰੂ ਸੂਜਚਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਉਨਾਂ ਜਜ਼ਲਾ ਪੱਧਰੀ ਿੱਟਸ ਐਪ ਗਰੱੁਪ  ਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਭਾਗਾਂ ਦ ੇਅਜਧਕਾਰੀਆਂ 
ਅਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਜਿਚ ਸ਼ਾਜਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਿੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਖੇਤੀ ਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ ੰਧਤ ਜਿਭਾਗਾਂ ਨੰੂ 

ਸਪਰੇਅ ਪੰਪਾਂ ਨੰੂ ਜਤਆਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਪਰੇਅ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਜਮਆ ਂਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਕ ੇਪਲਾਨ ਜਤਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਿੀ ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਰਦਸ਼ੇ 
ਜਦੱਤ ੇਤਾਂ ਿੋ ਮੌਕ ੇ’ਤੇ ਜਕਸ ੇਿੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਜਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਿ।ੇ ਉਨਾਂ ਜ ਿਲੀ ਜਿਭਾਗ ਦੇ ਅਜਧਕਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਕ ਕੰਟਰੋਲ 

ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਜਟਊ ਿੈੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਜ ਿਲੀ ਸਪਲਾਈ ਜਨਰੰਤਰ ਿਾਰੀ ਰੱਖੀ ਿਾਿ।ੇ ਉਨਾਂ ਜਸਹਤ ਅਜਧਕਾਰੀਆ ਂਨੰੂ 

ਜਕਹਾ ਜਕ ਸਪਰੇਅ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਕਸ ੇਅਣਸੁਖਾਿੀਂ ਘਟਨਾ ਤੋਂ  ਚਣ ਲਈ ਜਸਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਉਣੀਆ ਂਯਕੀਨੀ 
 ਣਾਈਆ ਂਿਾਣ। ਇਸ ੇਤਰਾਂ ਪੁਜਲਸ ਜਿਭਾਗ ਨੰੂ ਸੁਰੱਜਖਆ ਦ ੇਪੁਖ਼ਤਾ ਪਰ ੰਧਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਿਧੀਕ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ(ਿ) ਨੇ 

ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਿਾਰੀ ਜਗਆਰਾਂ ਨੁਕਜਤਆ ਂਨੰੂ ਅਮਲ ਜਿਚ ਜਲਆਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਿਭਾਗਾਂ ਨੰੂ ਜਿੰਮੇਿਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਡਊਟੀ ਜਨਭਾਉਣ 

ਲਈ ਜਕਹਾ ਤਾਂ ਿੋ ਇਸ ਕੀੜ ੇਤੋਂ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ  ਜਚਆ ਿਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸ ੰਧੀ ਉਨਾਂ ਮੌਕ ਡਜਰੱਲ ਕਰਨ ਦ ੇਿੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਦੱਤ।ੇ 

  ਇਸ ਮੌਕ ੇਮੁੱ ਖ ਖੇਤੀ ਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਹਰਤਰਨਪਾਲ ਜਸੰਘ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਇਹ ਕੀੜਾ ਰੇਜਗਸਤਾਨੀ ਜਟੱਡੀ ਦਲ ਹੈ। ਉਨਾਂ 
ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਇਸ ਸਾਲ ਿਾਤਾਿਰਨ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਕਰਕ ੇਇਹ ਕੀੜਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ, ਿੋ ਜਕ ਰੇਜਗਸਤਾਨ ਇਲਾਕੇ 
ਈਰਾਨ ਅਤ ੇਪਾਜਕਸਤਾਨ ਰਸਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਿਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਗਦ ੇਸੂਜ ਆ ਂਜਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਜਸਆ 

ਜਕ ਇਹ ਕੀੜਾ ਸਾਡੀਆ ਂਫ਼ਸਲਾਂ, ਦਰੱਖਤਾਂ ਅਤ ੇਹਰੇ ਮਾਦੇ ਨੰੂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿੱਡੀ ਜਗਣਤੀ ਦੇ ਝੰੁਡਾਂ ਜਿਚ ਹਮਲਾ ਕਰਕ ੇਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾਉਂਦਾ 
ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਜਦਨ ਿੇਲੇ ਇਹ ਹਿਾ ਜਿਚ ਉੱਡਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਰਾਤ ਨੰੂ ਦਰੱਖਤਾਂ ’ਤੇ ਝੰੁਡ  ਣਾ ਕੇ  ੈਠਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ 

ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਕ ਇਸ ਕੀੜ ੇ ਦ ੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਜਿਚ ਇਸ ਸ ੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਖੇਤੀ ਾੜੀ ਜਿਭਾਗ, ਜਜ਼ਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿਾਂ 
ਪੰਿਾ  ਖੇਤੀ ਾੜੀ ਯੂਨੀਿਰਜਸਟੀ ਦੇ ਮਾਜਹਰਾਂ ਦੇ ਜਧਆਨ ਜਿਚ ਜਲਆਦਂਾ ਿਾਿੇ। ਉਨਾਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਜਦਨ ਿੇਲੇ ਉੱਚੀਆ ਂਆਿਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਸ 

ਕੀੜ ੇ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆ ਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਉਡਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਰਾਤ ਿੇਲੇ ਖੇਤੀ ਾੜੀ ਮਾਜਹਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਜਿਚ ਿਦ 

ਇਹ ਦਰੱਖਤਾਂ ’ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਪਰੇਅ ਕਰਕ ੇਇਸ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਖੇਤੀ ਾੜੀ 
ਜਿਭਾਗ ਪੰਿਾ  ਿੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਿਾਈਆ ਂਦਾ ਪਰ ੰਧ ਕੀਤਾ ਿਾ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ। 

 

ਫੋਟ ੋਕੈਪਸਨ-(28 ਮਈ 4) ਜਟੱਡੀ ਦਲ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸ ੰਧੀ ਮੀਜਟੰਗ ਨੰੂ ਸੰ ੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰੀ ਅਜਭਿੀਤ ਕਪਜਲਸ ਿਧੀਕ ਜਡਪਟੀ 
ਕਜਮਸ਼ਨਰ(ਿ) ਅਤ ੇਹੋਰ ਅਜਧਕਾਰੀ । 

------------------------------------------------------------ 

 

Dispatch No. : I/28604/2020  

ਦਫਤਰ ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ 
ਪਰੈਸ ਨੋਟ .4 

---- ਘਰ ਘਰ ਰੋਿਗਾਰ ਤਜਹਤ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇ ਿੱਖ ਿੱਖ ਜਿਭਾਗੀ ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਜਟੰਗ 

ਆਯੋਜਿਤ 

ਪਠਾਨਕੋਟ, 28 ਮਈ 2020 ---ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਿਾਈਰਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਘੋਜਸਤ ਕੀਤਾ ਿਾ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਕਰੋਨਾ ਿਾਈਰਸ ਦੇ ਜਿਸਥਾਰ ਦੇ ਚਲਜਦਆਂ ਹਰੇਕ ਜਿਅਕਤੀ ਦਾ ਿਨ ਿੀਿਨ ਪਰਭਾਜਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਆਦਾ ਤਰ ਲੋਕ 

ਕੰਮਕਾਿ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਪਤਰੀ ਸੂਜ ਆਂ ਨੰੂ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਜਿਹੀ ਸਜਥਤੀ ਜਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤ ੇਹੋਰ ਕੰਮਕਾਿਾਂ ਜਿੱਚ 
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ਿੀ ਮੈਨ ਪਾਿਰ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਜਕਸੇ ਸਜਥਤੀ ਜਿੱਚ ਮੈਨ ਪਾਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ 

ਜਤਆਰ ਰਜਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਗਟਾਿਾਂ ਸ. ਗੁਰਪਰੀਤ ਜਸੰਘ ਖਜਹਰਾ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਰੋਿਗਾਰ 

ਅਧੀਨ ਜਿਲਾ ਪਰ ੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮਜਲਕਪੁਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਿੱਚ ਸਜਥਤ ਮੀਜਟੰਗ ਹਾਲ ਜਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਮੀਜਟੰਗ ਦੋਰਾਨ 

ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੀਜਟੰਗ ਜਿੱਚ ਸ ੰਧਤ ਿੱਖ ਿੱਖ ਜਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜਿਲਾ ਅਜਧਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੋਕੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ 
ਸਰਿਸਰੀ ਅਜਭਿੀਤ ਕਪਜਲਸ ਿਧੀਕ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ (ਿ) ,  ਲਰਾਿ ਜਸੰਘ ਿਧੀਕ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ (ਜਿਕਾਸ) ਅਤ ੇ

ਹੋਰ ਜਿਭਾਗੀ ਅਜਧਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।  
  ਮੀਜਟੰਗ ਦੋਰਾਨ ਸ. ਗੁਰਪਰੀਤ ਜਸੰਘ ਖਜਹਰਾ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਘਰ ਘਰ ਰੋਿਗਾਰ ਅਧੀਨ 

ਜਿਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਿੱਚ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਜਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਣਗੀਆਂ ਪਜਹਲੀ ਟੀਮ  ੇਰੋਿਗਾਰ ਨੋਿਿਾਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ 
ਕਰੇਗੀ ਅਤ ੇਦੂਸਰੀ ਟੀਮ ਿੱਲੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਿਾਿੇਗਾ ਜਕ ਜਕਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿੱਚ ਜਕੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਕੰਨੀ ਿਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨਾਂ 
ਜਕਹਾ ਜਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ  ੇਰੋਿਗਾਰ ਨੋਿਿਾਨਾਂ ਨੰੂ ਰੋਿਗਾਰ ਜਮਲ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਨ ਪਾਿਰ ਦੀ ਕਮੀ 
ਿੀ ਦੂਰ ਹੋਿੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਜਿਲਾ ਰੋਿ ਰੋਿਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋ ਾਰ ਜ ਊਰੋ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੰੂ ਹਦਾਇਤ ਿਾਰੀ ਕਰਜਦਆਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਿਨਾ 
ਨੋਿਿਾਨਾਂ ਨੰੂ ਅੱਿ ਤੱਕ ਰੋਿਗਾਰ ਨਹੀਂ ਜਮਜਲਆ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਿਾਿੇ ਤਾਂ ਿ ੋਉਨਾਂ 
 ੇਰੋਿਗਾਰ ਨੋਿਿਾਨਾਂ ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੋਿਗਾਰ ਮੁਹੇਈਆ ਕਰਿਾਇਆ ਿਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਪਛਲੇ 

ਜਦਨਾਂ ਦੋਰਾਨ ਹਰੇਕ ਜਿਭਾਗ ਦੇ ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿੱਲੋਂ  ਹੁਤ ਹੀ ਜਿਮੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਜਿਡ-

19 ਦੋਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਜਨਭਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਿਧੀਆ ਕਾਰਗੁਿਾਰੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤ ੇ

ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ  ਹੁਤ ਿਧਾਈ ਹੈ। 
 

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸਨ-(28 ਮਈ 5) ਮੀਜਟੰਗ ਦੋਰਾਨ ਸੰ ੋਧਤ ਕਰਜਦਆਂ ਸ. ਗੁਰਪਰੀਤ ਜਸੰਘ ਖਜਹਰਾ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ 

ਅਤ ੇਹੋਰ ਜਿਭਾਗੀ ਅਜਧਕਾਰੀ। 
 

------------------------------------------------------------------ 
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----ਜਨਰਧਾਰਤ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਰਾਸੀ ਿਸੂਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹੋਿਗੇੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਰਿਾਈਸਰੀ ਮਨੋਿ ਸਰਮਾ 

ਪਠਾਨਕੋਟ: 28 ਮਈ 2020 ( ) ਪੰਿਾ  ਜ ਲਜਡੰਗ ਐਡਂ ਅਦਰ ਕੰਨਸਟਕਸ਼ਨ ਿੈਲਫੇਅਰ  ੋਰਡ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਿਾਉਂਣ ਲਈ 

ਜਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਫੀਸ ਿੋ ਜਕ 10 ਰੁਪਏ ਪਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਾਰ 25 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੈ ਕੇਿਲ ਜਨਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਹੀ 
ਿਮਾਂ ਕਰਿਾਈ ਿਾਿ।ੇ ਇਹ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸਰੀ ਮਨੋਿ ਸਰਮਾ ਲੇ ਰ ਇੰਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਫਸ਼ਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇ ਜਦੱਤੀ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਕਰਤੀ 
ਕਾਮ ੇਿੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਿੋ ਜਨਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਸੇਿਾ ਕੇਂਦਰ ਿਾਂ ਸੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਸੈਂਟਰ ਜਿੱਚ ਿਮਾਂ ਕਰਿਾਈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ 
ਰਸੀਦ ਿਰੂਰ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਿਾਿ ੇਅਤ ੇ ਜਕਸ ੇਿੀ ਜਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਿਮਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਰਧਾਰਤ ਰਾਸੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪੈਸ ੇਨਾ ਜਦੱਤ ੇਿਾਣ। 

ਸਰੀ ਮਨੋਿ ਸਰਮਾ ਲੇ ਰ ਇੰਨਫਰੋਸਮੈਂਟ ਅਫਸ਼ਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਜਦਆ ਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਕਰੋਨਾ ਿਾਈਰਸ ਦ ੇ ਜਿਸਥਾਰ ਦ ੇ

ਚਲਜਦਆ ਂਪੰਿਾ  ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਰਜਿਸਟਰਰਡ ਜਕਰਤੀ ਕਾਮਆੇ ਂਦ ੇਖਾਜਤਆ ਂਜਿੱਚ 3-3 ਹਿਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀਆ ਂਜਕਸਤਾਂ ਪਾਈਆ ਂਗਈਆ ਂ

ਸਨ ਤਾਂ ਿੋ ਉਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰਰਡ ਜਕਰਤੀ ਕਾਜਮਆ ਂ ਨੰੂ ਕੰਮਕਾਿ ਦੇ  ੰਦ ਹੰੁਜਦਆ ਂਜਕਸ ੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਜਰਿਾਜਰਕ ਸਮੱਜਸਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ 
ਕਰਨਾ ਪਿ ੇਅਤ ੇਇਹ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਰਡ ਜਕਰਤੀ ਕਾਮ ੇਸਨ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪੰਿਾ  ਜ ਲਜਡੰਗ ਐਡਂ ਅਦਰ ਕੰਨਸਟਕਸ਼ਨ ਅਧੀਨ 
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ਪਜਹਲਾ ਤੋਂ ਹੋ ਰੱਖੀ ਹੈ । ਉਨਾਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਕਰਤੀ ਕਾਜਮਆ ਂਿੱਲੋਂ ਨਿੀਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤ ੇਰੀਜਨਓਿਲ ਕਰਿਾਈ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਉਨਾਂ ਿੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਧਆਨ ਜਿੱਚ ਜਲਆਂਦੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਕ ਕੂਝ ਲੋਕ ਆਪਣ ੇਸਿਾਰਥ ਲਈ ਜਨਰਧਾਰਤ ਰਾਸੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਰਾਸੀ ਿਸਲੂ 

ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਅਗਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਜਦਆ ਂਕੋਈ ਜਿਅਕਤੀ ਪਾਇਆ ਜਗਆ ਤਾਂ ਉਸ ਜਖਲਾਫ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਰਿਾਈ ਕੀਤੀ ਿਾਿੇਗੀ । ਉਨਾਂ 
ਜਕਰਤੀ ਕਾਜਮਆ ਂਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕਰਜਦਆ ਂਜਕਹਾ ਜਕ ਿਦੋਂ ਿੀ ਸੇਿਾ ਕੇਂਦਰ ਿਾਂ ਸੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਸੈਂਟਰਾਂ ਜਿੱਚ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਿਰੂਰ ਪਾਉਂਣ, 

ਸੋਸਲ ਜਡਸਟੈਂਸ ਿਰੂਰ  ਣਾਈ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਿੋ ਕਰੋਨਾ ਿਾਈਰਸ ਦੀ ਲੜੀ ਨੰੂ ਤੋਜੜਆ ਿਾ ਸਕੇ। 

 

ਫੋਟ ੋਕੈਪਸਨ-(28 ਮਈ 6) ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਦ ੇਹੋਏ ਸਰੀ ਮਨੋਿ ਸਰਮਾ ਲੇ ਰ ਇੰਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਫਸ਼ਰ ਪਠਾਨਕੋਟ। 

------------------------------------------------------------------- 
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---- ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਲਾ ਜਸੱਜਖਆ ਅਜਧਕਾਰੀ ਿਗਿੀਤ ਜਸੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ  ੱਜਚਆ ਂਦੀਆ ਂਮੁਸਜਕਲਾਂ ਦਾ ਨ ੇੜਾ । 

ਪਠਾਨਕੋਟ: 28 ਮਈ 2020 ( ) ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹੀਦ ਮੱਖਣ ਜਸੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਿੱਚ ਜਸੱਜਖਆ ਸਕੱਤਰ 

ਜਿ੍ਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦ ੇਜਦਸ਼ਾ ਜਨਰਦਸ਼ੇਾਂ ਦ ੇਤਜਹਤ ਜਿਲਾ ਜਸੱਜਖਆ ਅਜਧਕਾਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸ. ਿਗਿੀਤ ਜਸੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਜਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ 

ਦਾ ਆਯੋਿਨ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਜਿਸ ਜਿੱਚ  ੱਜਚਆ ਂਦ ੇਮਾਤਾ ਜਪਤਾ ਨੇ ਜਨੈੱਿੀ ਸਕੂਲਾਂ ਜਿੱਚ ਫੀਸ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਜਸਆਿਾਂ ਦੇ ਪਰਤੀ ਜਿਲਾ 
ਜਸੱਜਖਆ ਅਜਧਕਾਰੀ ਨੰੂ ਿਾਣ ੂਕਰਿਾਇਆ। ਜਿਲਾ ਜਸੱਜਖਆ ਅਜਧਕਾਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਨੇ ਮੌਕ ੇਉੱਤੇ ਹੀ ਸਮੱਜਸਆਿਾਂ ਦਾ ਨ ੇੜਾ ਕੀਤਾ ਅਤ ੇ

 ੱਜਚਆ ਂਦ ੇਮਾਤਾ ਜਪਤਾ ਨੰੂ  ੱਜਚਆ ਂ ਨੰੂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਜਿੱਚ ਪੜਾਉਣ ਲਈ ਪਰੇਜਰਤ ਕੀਤਾ ਅਤ ੇ ਜਸੱਜਖਆ ਜਿਭਾਗ ਦਆੁਰਾ ਘਰ  ਠੇੈ 

ਜਸੱਜਖਆ ਮੁਜਹੰਮ ਤਜਹਤ ਹਰ  ੱਚ ੇਤੱਕ ਪਹੰੁਚ  ਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆ ਂਿਾ ਰਹੀਆ ਂਕੋਜਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦੇ  ਾਰ ੇਜਿੱਚ ਦੱਜਸਆ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਿਭਾਗ 

ਦੇ ਮਾਜਹਰਾਂ ਿੱਲੋਂ ਜਤਆਰ ਕੀਤ ੇਪਾਠ ਆਕਾਸ਼ਿਾਣੀ ਰੇਡੀਓ ਪਜਟਆਲਾ ਅਤ ੇਦੋਆ ਾ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਫਾਸਟਿ ੇਦ ੇਟੀਿੀ ਚੈਨਲ 279 ਦ ੇਨਾਲ-

ਨਾਲ ਦੂਰਦਰਸਨ ਉੱਤ ੇਪਰਸਾਜਰਤ ਕੀਤ ੇਿਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸਦ ੇਨਾਲ ਹੀ ਜਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨਾਂ  ੱਚੀਆ ਂਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਲਈ ਿੀ ਜਿਿਸਥਾ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਦ ੇਕੋਲ ਮੋ ਾਇਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣ ੇ ਾਰ ੇਜਿੱਚ ਿੀ ਮੌਿੂਦ ਸਾਜਰਆ ਨੰੂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਉਨਾਂ ਨੇ ਿੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਜਿੱਚ 

ਹੀ ਪੜਾਈ ਕਰਕ ੇਅੱਿ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
  ਜਿਲਾ ਜਸੱਜਖਆ ਅਫਸਰ ਸ. ਿਗਿੀਤ ਜਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਲੂਾਂ ਜਿੱਚ ਜਮਲਣ ਿਾਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੜਾਈ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ 
 ਾਰ ੇਜਿੱਚ ਜਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਉੱਤੇ 11 ਮਾਜਪਆ ਂਨੇ ਆਪਣ ੇ ੱਜਚਆ ਂਨੰੂ ਮੌਕ ੇਉੱਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਜਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਿਾਇਆ। 

ਇਹਨਾਂ ਨਿੇਂ ਦਾਖਲਾ ਹੋਣ ਿਾਲੇ  ੱਜਚਆ ਂ ਨੰੂ ਜਿਲਾ ਜਸੱਜਖਆ ਅਫਸਰ ਿੱਲੋਂ ਸਕੂਲ  ੈਗ ਅਤੇ ਕਾਪੀਆ ਂ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਜਨਤ ਕੀਤਾ। 

 ੈਠਕ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਦ ੇਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਮੱਖਣ ਜਸੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਜਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਮੀਨਨ ਜਸ਼ਖਾ 
ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ , ਖੇਲ ਅਤ ੇਹੋਰ  ਹੁਤ ਹੀ ਸੁਜਿਧਾਿਾਂ ਉਪਲੱ ਧ ਹੈ ਅਤੇ  ੱਚ ੋਨੰੂ ਜਸੱਜਖਆ ਜਿਭਾਗ 

ਦੇ ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦ ੇਤਜਹਤ ਹਰ ਜਿਜਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਿੱਟਸ ਐਪ ਸਮੂਹ ਿਲੋਂ ਿੋੜ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ ਕਾਰਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ ਮੌਕ ੇ

ਉੱਤੇ ਜਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਮੀਨਨ ਜਸ਼ਖਾ, ਜਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਅਿੈ ਗੁਪਤਾ, ਜਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਿਸ ੀਰ ਜਸੰਘ, ਅਰੁਣ ਮਹਾਿਨ, ਜਿਿੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਨੋਿ ਕੁਮਾਰ , 

ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਰੋਹੀਤ,ਜਿ੍ਰਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਆਜਦ ਮੌਿੂਦ ਰਹੇ । 

ਫੋਟ ੋਕੈਪਸਨ-(28 ਮਈ 7) ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਜਿੱਚ ਦਾਖਲ ਜਿਜਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਜਿਲਾ ਜਸੱਜਖਆ ਅਜਧਕਾਰੀ ਸੇਕੇਂਡਰੀ ਸ. ਿਗਿੀਤ ਜਸੰਘ 

ਸਨਮਾਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 


